AKTUELT I FORENINGEN

lere eller mer edru av at det er jul. I voksen
alder kan minner om voksnes krangler eller
fylleopptreden, i verste fall vold og overgrep
dukke opp med ekstra styrke.
I julen brytes dagliglivets rutiner. For
mange er fridagene et etterlengtet avbrekk
fra hverdagen. Forventninger om hvile og
avkobling ligger i luften. Men det er ikke like
lett for alle å stresse ned. Praktiske gjøremål
er det mange av i julen, med gaver, mat og
forpliktelser. Å ta i bruk alkohol for å klare
å slappe av er ikke et ukjent fenomen. Noen
voksne føler seg mer avslappet etter inntak
av alkohol, og latteren sitter kanskje løsere.
Andre igjen blir mer irritable eller sinte.
Alkohol forsterker grunnstemninger. Uansett
om humøret går opp eller ned – voksne endrer seg under alkoholpåvirkning.
Voksne som forandrer seg skaper utrygghet hos barn, enten humøret blir «bedre»
eller verre hos den voksne. Dårlig humør
kan selvsagt også gå ut over barna gjennom
kjefting og smelling også. Voksne som ruser
seg, selv om det «bare» er på alkohol, og
innenfor det akseptable, er ikke tilgjengelige
for barn i samme grad som ellers. De voksne
kan gå glipp av følelsesutrykk hos barna og
ikke evne å være tilstede for barna slik som
ellers.
Barn som har opplevd slike endringer og
mental fraværenhet hos voksne tidligere,
kan grue seg til jul på grunn av det. I stedet

for familiehygge, opplever barna foreldre
som er fysisk tilstede, men mentalt ikke. For
barn som opplever det for første gang, kan
det være en skremmende opplevelse.

Drikk mindre alkohol
når det er barn til stede!
I boken min «Jeg skal passe på deg» har jeg
skrevet om to gutter på 6 og 14 år som har en
mor som drikker for mye. Hun drikker for
mye også når det ikke er jul, men jeg har forsøkt å beskrive hvordan det er å være 14 år
og ikke glede seg til jul på grunn av alt det
mors alkoholmisbruk medfører.
I mange år har jeg vært redd for å si ting
som kan oppfattes som moraliserende. Det
har vært viktig å ikke støte folk, men å forstå
og akseptere. Jeg har til en viss grad kommet
over den redselen nå. Derfor tør jeg å si at
voksne må tenke på hva som er best for
barna, selv om det betyr å kutte ned på den
delen av julekosen som er knyttet til alkohol.
Og med det samme jeg er i gang: vurder
om du kan inkludere noen andre i julefeiringen i år, enten gjennom å gi litt av julebudsjettet til arrangementer som representerer
inkludering av alle som trenger det, eller ved
rett og slett å invitere noen inn – in real life.
Anne Kristine Bergem
akbergem@me.com
Leder, Norsk psykiatrisk forening
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Æresmedlem i Aust-Agder

2239

Kari Hilde Juvkam er tildelt æremedlemsprisen i Aust-Agder legeforening.
Hun ble gjort stas på under det kombinerte
årsmøtet og medlemsmøtet i Arendal. Kari
Hilde Juvkam (f. 1953) er spesialist i allmennmedisin, og har arbeidet som fastlege
i Grimstad siden 1983. I begrunnelsen for
tildelingen heter det bl.a.: «Årets æresmedlemspris går til en utrolig engasjert og
ansvarsfull kollega. Hun er svært opptatt av
gynekologi i allmennpraksis og holder kurs
for kolleger.» Juvkam har skrevet flere
bøker innen fagfeltet.
Faglig grundig, samvittighetsfull, uredd,
liker utfordringer, aktiv og har stor arbeidskapasitet var noen av ordene som ble brukt
for å beskrive Juvkam.
– Når vi snakker om en kollega som behersker legekunsten, så er det deg, avsluttet
Daniela Melichova, leder av Aust-Agder
legeforening, og overrakte blomster og fat.
Anne Ringnes
anne.ringnes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
Tidsskr Nor Legeforen nr. 23 – 24, 2015; 135

GLAD OG STOLT PRISVINNER! Kari Hilde Juvkam
etter tildelingen. Foto: Anne Ringnes

erfor er jeg lege...

Meningsløshet
tar livet av oss
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Jeg er spesialist i psykiatri og er utdannet
psykoanalytiker i tillegg. I de siste 12
årene har jeg i hovedsak arbeidet med
pasienter som har en eller annen form for
ruslidelse, samt pasienter med minoritetsbakgrunn. Begge to er på en måte
«outsidere» i samfunnet. Det er ikke tilfeldigheter som har fått meg til å jobbe
hovedsakelig med «outsidere». Valgene
våre er aldri tilfeldige, det har psykoanalysen lært meg. Jeg selv var en gang en
outsider, da jeg kom til Norge som asylsøker i 1988. Jeg vet ikke om jeg er outsider eller insider i dag, muligens er jeg
begge.
Jeg tror mennesket har et søk etter
mening i livet sitt. Jeg tror ikke at vi er
født i et liv med en slags mening som
venter på oss. Vi må skape mening kontinuerlig. Hvorfor? Fordi meningsløshet
tar livet av oss, i hvert fall på et psykologisk plan.
I medisin, psykiatri og det psykoanalytiske møtet med mine pasienter har jeg
mulighet til å skape mening med mitt liv,
sammen med mine pasienter. Jeg tror ikke
at det finnes et selv som står alene for seg
selv, som en boks full av tanker og følelser. Jeg ser alltid på selvet som tilknytningsorientert. Vi må forholde oss til relasjoner eller fravær av relasjoner, selv om
vi er selvstendige individer. Derfor, påstår
jeg at meningen jeg ønsker å skape, som
har betydning for selvet mitt, er ikke uavhengig av andre som er i relasjon med
meg. Pasientene som kommer til meg er
alltid i en eller annen livskrise og opplever meningsløshet med sitt liv. Jeg føler
meg privilegert i det at jeg kan hjelpe
noen av dem til å komme gjennom krisen
og skape mening med livet sitt på nytt.
I dette meningsskapende arbeidet, finner
jeg også mening med min eksistens.
Shahram Shaygani
Psykiater og psykoanalytiker
Trasoppklinikken, Oslo
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